
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/28/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 19-גאווערנער קאומאו גיבט איבער אפדעיטס אויף די פארשריטן פון דעם סטעיט אין דער קאוויד
 פאנדעמיע 

   
 שעה  24וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  26,063

   
 טויטפעלער נעכטן איבער׳ן סטעיט  19-קאוויד 7

       
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט'ס  

 .  19-פארשריטן אין באקעמפן קאוויד
   

איר קענט עס אנזען אין די   --״עס איז קיין שום ספק נישט אז דער דעלטא וועריענט איז פאקטיש 
ריער און מיר ווייסן וויאזוי דאס צו האלטן אונטער אבער מיר האבן דאס מיטגעמאכט שוין פון פ --ציפערן 

״דער וואקסין איז דער וואפן וואס וועט געווינען דעם  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. קאנטראל,״ 
קריג קעגן קאוויד, און צו הייבן אונזערע וואקסינאציע ראטעס נאך מער און באשיצן ניו יארקערס פון די  

געפירטע שפיטעלער  -דעלטא וועריענט פארלאנגען מיר אז אלע געזונטהייט קעיר ארבעטער אין סטעיט 
ג מיט פאציענטן מוזן זיך וואקסינירן ביז לעיבאר דעי. אלע סטעיט וואס קומען אין פארבינדונ

באשעפטיגטע וועלן אויף פארלאנגט ווערן זיך צו וואקסינירן, און די וואס וועלן עס נישט טאן וועלן מוזן  
גע׳טעסט ווערן וועכנטליך עס איז אן אנהייב, עס איז מיט יושר, און עס איז אין יעדן׳ס אינטערעסע, און  

 וועט אונז שטעלן איין טריט נאנטער צו באזיגן קאוויד איינמאל פאר אלעמאל.״  עס
 

 די היינטיגע דאטע ווערט אונטן געשילדערט אין קורצן:  
   

   98,944 - טעסט רעזולטאטן באריכטעט •

  2,203 - סך הכל פאזיטיוו •
  2.23% - פראצענט פאזיטיוו •
   2.04% – טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיוו-7 •

 ( 6)+ 591 - פאציענט האספיטאליזאציעס •
   111 - נייע פאציענטן אריינגענומען •
 ICU – 126 +(8 )פאציענטן אין  •

 ( 5)+ 50 – מיט אינטובאציע ICUפאציענטן אין  •

 (  9)+ 186,488 - סך הכל ארויסגעלאזט •
   7 - טויטפעלער •
   43,068 - סך הכל טויטפעלער •
   22,109,711 – סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט •
   26,063 – שעה 24סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט אין די לעצטע  •

   228,019 –  טעג 7סך הכל וואקסין דאזעס אדמיניסטרירט דורכאויס די לעצטע  •
  –  טנס איין וואקסין דאזעיאר און העכער מיט ווייניגס 18פראצענט ניו יארקער  •

72.0%   



   66.5% – יאר און העכער גענצליך וואקסינירט 18פראצענט ניו יארקער  •
  (CDCיאר און העכער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע )  18פראצענט ניו יארקער  •

- 74.8%   
  68.2% – (CDCיאר און העכער גענצליך וואקסינירט ) 18פראצענט ניו יארקער  •
   60.1% – פראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין וואקסין דאזע •
  55.3% – פראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט •
   62.6% – (CDCפראצענט ניו יארקער מיט ווייניגסטנס איין דאזע ) •

   56.7% – (CDCפראצענט ניו יארקער גענצליך וואקסינירט ) •

   
טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצטע דריי  -7דער 

 טעג לויט׳ן ראיאן איז ווי פאלגענד: 
   

 ראיאן  
,  24שבת, יולי 

2021   

,  25זונטאג, יולי 

2021   

,  26מאנטאג, יולי 

2021   

Capital Region   2.47%   2.61%   2.86%   

Central New York   1.50%   1.61%   1.84%   

Finger Lakes   1.90%   2.06%   2.15%   

Long Island   2.27%   2.36%   2.42%   

Mid-Hudson   1.58%   1.74%   1.72%   

Mohawk Valley   1.24%   1.23%   1.24%   

New York City   1.84%   1.92%   1.99%   

North Country   1.42%   1.45%   1.73%   

Southern Tier   1.26%   1.33%   1.41%   

Western New 

York   
2.18%   2.25%   2.40%   

לענגאויס דעם 

 סטעיט 
1.88%   1.97%   2.04%   

   
טאגיגע דורכשניטליכע פראצענט פאזיטיווע טעסט רעזולטאטן באריכטעט איבער די לעצטע דריי  -7דער 

 טעג לויט דער ניו יארק סיטי בארא איז ווי פאלגענד:  
   

בארא אין ניו יארק 

 סיטי 

,  24שבת, יולי 

2021   

,  25זונטאג, יולי 

2021   

,  26מאנטאג, יולי 

2021   

Bronx   1.71%   1.79%   1.88%   

Kings   1.97%   2.04%   2.09%   

New York   1.67%   1.74%   1.81%   

Queens   1.76%   1.81%   1.88%   

Richmond   2.50%   2.71%   2.82%   

   
אין ניו יארק סטעיט, ברענגענדיג   19-ניו יארקער גע'טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד 2,203נעכטן האבן 

 די געאגראפישע צוטיילונג איז ווי פאלגענד:   .2,125,333דעם סך הכל צו 
   



 ניי פאזיטיוו   סך הכל פאזיטיוו   קאונטי 

Albany   24,965   22   

Allegany   3,576   0   

Broome   18,769   5   

Cattaraugus   5,773   6   

Cayuga   6,411   8   

Chautauqua   9,000   3   

Chemung   7,835   1   

Chenango   3,538   2   

Clinton   4,873   3   

Columbia   4,120   2   

Cortland   3,961   3   

Delaware   2,419   4   

Dutchess   29,791   20   

Erie  90,415   68   

Essex   1,628   3   

Franklin   2,573   1   

Fulton   4,453   0   

Genesee   5,453   0   

Greene   3,466   5   

Hamilton   318   2   

Herkimer   5,246   4   

Jefferson   6,247   6   

Lewis   2,833   1   

   0   4,553 ליווינגסטאן  

   1   4,604 מאדיסאן 

   43   69,782 מאנראו 

Montgomery  4,285   4   

   185   186,556 נאסאוי 

Niagara   20,209   10   

NYC  956,350   1,258   

Oneida   22,788   3   

Onondaga   39,383   35   

Ontario   7,494   10   

Orange   48,900   45   

Orleans   3,142   0   

Oswego   7,688   5   

Otsego   3,484   2   

Putnam   10,712   7   



Rensselaer   11,390   20   

Rockland   47,409   23   

Saratoga   15,651   30   

Schenectady   13,327   18   

Schoharie   1,725   3   

Schuyler   1,089   1   

Seneca   2,027   1   

St. Lawrence   6,734   3   

Steuben   7,005   2   

Suffolk   203,634   187   

Sullivan   6,752   8   

Tioga   3,866   4   

Tompkins   4,408   12   

Ulster  14,084   10   

Warren   3,752   7   

Washington   3,194   4   

Wayne   5,841   9  . 

Westchester  131,050   82   

Wyoming   3,620   2   

Yates   1,182   0   

   
. א  43,068, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 19-ניו יארקער געשטארבן פון קאוויד 7נעכטן זענען 

 געאגראפישע צוטיילונג לויט דער וואוינונג קאונטי איז ווי פאלגענד:  
   

 נייע טויטפעלער  קאונטי 

New York   1   

Oneida   1   

Richmond   1   

Schenectady   1   

Suffolk   2   

Westchester  1   

   
אלע ניו יארק סטעיט מאסן וואקסינירונג פלעצער זענען אפן פאר בארעכטיגטע ניו יארקער אריינצוקומען  

מענטשן פאר וועמען עס געפעלט ענדערש צו מאכן אן   זיך וואקסינירן לויט׳ן סדר וויאזוי מען קומט אן.
׳בין איך  ויף דעם אנגעפירטע מאסן וואקסינאציע פלאץ קענען דאס טון א- אפוינטמענט ביי א סטעיט

מענטשן קענען זיך אויך פארבינדן מיט זייער   VAX-4-NYS-833-1, אדער דורך רופן  בארעכטיגט׳ עפ
לאקאלע העלט דעפארטמענט, פארמאסי, דאקטאר אדער שפיטאל צו מאכן אפוינטמענטס דארט וואו  

אציע איבער פאר מער אינפארמ vaccines.govעס זענען דא צו באקומען וואקסינען, אדער באזוכן ביי  
 וואקסין אפוינטמענטס אין זייער געגנט.  

   

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/


האבן פארענדיגט   13,075ניו יארקער באקומען זייער ערשטער וואקסין דאזע, און  14,263נעכטן האבן 
א געאגראפישע צוטיילונג לויט׳ן ראיאן פון ניו יארקער וואס האבן זיך וואקסינירט   זייער וואקסין סעריע.

 איז ווי פאלגענד:  
   

   
מענטשן מיט ווייניגסטנס איין  

 וואקסין דאזע  

מענטשן וואס זענען שוין  

 פולשטענדיג וואקסינירט  

 ראיאן  

אלעס 

   צוזאמען
פארמערט אין די  

 שעה  24לעצטע 

אלעס 

   צוזאמען
פארמערט אין די  

 שעה  24לעצטע 
 סך הכל  סך הכל 

Capital 

Region   
685,738   1,057   639,997   807   

Central New 

York   
541,610   714   509,763   534   

Finger Lakes   695,975   1,145   658,590   1,141   

Long Island   1,595,535   4,739   1,452,044   3,022   

Mid-Hudson   1,278,285   3,137   1,157,523   2,202   

Mohawk 

Valley   
268,632   459   251,623   269   

New York 

City  
5,589,405   353   5,093,148   250   

North Country   250,975   275   230,224   211   

Southern Tier   357,642   459   335,264   324   

Western New 

York   
758,881   1,925   705,701   4,315   

לענגאויס דעם 

 סטעיט 
12,022,678   14,263   11,033,877   13,075   

   
איז צו באקומען פאר יעדער ניו יארקער צו זען די נייסטע  וואקסין נאכשפור דעשבאורד 19-קאווידדער 

וואקסין. דער ניו יארק סטעיט העלט   19-אינפארמאציע וועגן דאס אויסטיילן פון דעם קאוויד
וואקסין   19- דעפארטמענט פאדערט אז וואקסינירונג איינריכטונגען זאלן באריכטן אלע קאוויד

שעה; דער דעשבאורד ווערט טעגליך דערפרישט מיט די   24פון אויסטיילונג אינפארמאציע אין פארלויף 
נייסטע די וואקסין אויסטיילונג אינפארמאציע וועגן די סטעיט׳ס וואקסינאציע באמיאונגען. ניו יארק  

זענען עטוואס  CIRאון  NYSIISבאריכטעטע אינפארמאציע פון -סטעיט דעפארטמענט אוו העלט
אדמיניסטרירטע -אינפארמאציע, וועלכע רעכנט אריין פעדעראלבאריכטעטע -אנדערש פון פעדעראלע

 דאזעס און אנדערע מינדערוויכטיגע דיפערענצן. ביידע ציפערן ווערן אויבן אנגעגעבן.  
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